
2. UPORABA: 

 

Sredstvo DECIS 100 EC se uporablja kot dotikalni insekticid za zatiranje škodljivih žuželk: 

 

a) v ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu ter v ozimnem in jarem ovsu za zatiranje 

listnih uši (Aphididae) na klasu v odmerku  63 ml/ha ob porabi vode 300-400 L/ha.  

b) na brstičnem ohrovtu, zelju in cvetači: 

- za zatiranje gosenic iz reda Lepidpoptera kot so gosenice kapusovega belina (Pieris brassicae) 

ali kapusovega molja (Plutella xylostella) v odmerku 75 ml/ha ob porabi vode vsaj 400 L/ha; 

- za zatiranje kapusovih bolhačev (Phyllotreta sp.) v odmerku 63 ml/ha ob porabi vode 200-400 

L/ha. 

c) na grahu za zatiranje grahovega zavijača (Cydia nigricana)  v odmerku 63 ml/ha ob porabi 

vode vsaj 400 L/ha. 

d) v sladkorni pesi, podzemni kolerabi in strniščni repi za zatiranje bolhačev (Phyllotreta sp.) v 

odmerku 63 mL/ha in za zatiranje gosenic iz reda Lepidpoptera v odmerku 75 ml/ha ob porabi 

vode 200-400 L/ha. 

e) v ozimni in jari oljni ogrščici ter gorjušici za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) v 

odmerku 75 ml/ha  in za zatiranje repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala) v odmerku 63 

mL/ha ob porabi vode vsaj 200 L/ha. 

 

ČAS TRETIRANJA: Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je presežen prag 

gospodarske škode, pri čemer je treba upoštevati tudi  napoved opazovalno napovedovalne službe za 

varstvo rastlin. 

 

OPOZORILA: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Izogibati 

se je treba tretiranju pri visokih temperaturah zraka. 

 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA: Aktivna snov deltametrin pripada insekticidni skupini piretroidi. 

Zaradi možnosti nastanka rezistence na insekticide iz omenjene skupine, se sme sredstva na osnovi 

aktivnih snovi lambda–cihalotrin, deltametrin, beta-ciflutrin in alfa-cipermetrin na isti površini uporabiti 

največ enkrat v eni rastni sezoni. 

 

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se ga uporablja v skladu z navodili. 

 

KARENCA: Karenca za žita je 30 dni; brstični ohrovt, zelje, cvetača in grah 7 dni; sladkorna pesa, 

podzemna koleraba in strniščna repa 30 dni; oljna ogrščica in gorjušica 45 dni. 

 

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 

pridelkih za aktivno snov deltametrin so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma 

na živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

  3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

Sredstvo DECIS 100 EC se razvršča in označi  kot: 

 

Piktogrami GHS:  

GHS02 GHS05 GHS07   GHS08   GHS09  

 

Opozorilne besede:      Nevarno 

Stavki o nevarnosti:   



H226 

H302 

H304 

H318 

Vnetljiva tekočina in hlapi. 

Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.  

Povzroča hude poškodbe oči. 

 

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.  

H335 

H410 

Kategorija: 

Vnetljiva tekoč. 3, H226 

Akut. strup. 4, H302, H332 

Nevarnost pri vdih. 1, H304 

Draženje oči. 1, H318 

STOT SE 3, H335 

Akut. in kron. za vod. okolje 

1, H410 

Dodatne informacije o 

nevarnosti:  

Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

 

EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali 

razpokane kože.  

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 

navodili za uporabo. 

Previdnostni stavki - preprečevanje: 

P261 Preprečiti vdihavanje prahu/razpršila/hlapov/meglice.   

P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.  

P240  Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. 

 

Previdnostni stavki - odziv: 

P309+P311 PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA 

ZASTRUPITVE ali zdravnika. 

 

P305+P351+P338 

 

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. 

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če lahko to storite brez 

težav. Nadaljujte z izpiranjem. 

 

Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

         

Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 

 

Dodatni stavki: 

SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne 

čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko 

drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. 

SPe 3   Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati varnostni pas …m do vodne površine. 

Spe8  Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati 

rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Ne tretirati v prisotnosti 

cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred cvetenjem. 

 
Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na 

etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma 

zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov 

Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te 

odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno 

hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 



 

OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  

tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba 

upoštevati netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda  pri tretiranju 

visokega graha (> 50 cm) ter 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od 

meje brega voda 2. reda pri tretiranju ostalih gojenih rastlin. 

 

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter 

polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščito za oči in obraz. Pri stiku s 

tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, 

dolge hlače). 

 

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo. 

 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 

zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske 

funkcije in poišče zdravniško pomoč. Zdravniku se pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za 

uporabo sredstva.  

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 

Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se  temeljito umijemo z vodo in 

milom. Topla voda lahko poveča občutek draženja, ščegetanja, zbadanja mravljinčenja ali otrplosti. 

Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. 

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito izpere s čisto vodo. V primeru 

draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 

Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 

zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme 

izzivati bruhanja. Če je možno, se  zdravniku predloži navodila za uporabo.  

Navodilo zdravniku: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičnega 

antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. 

 


